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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট 

এনিজও িবষয়ক শাখা

অে াবর, ২০২১ মােস অ ি ত এনিজও কায ম পিরবী ণ ও সম য় সভার কাযিববরণী

সভাপিত এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ৩১ অে াবর, ২০২১
সভার সময় র ১২:৪৫ টা

ান Zoom application এর মা েম ভা য়ািল সং
উপি িত পিরিশ  'ক'
কেরানা পিরি িতেত Zoom Application এর মা েম ভা য়ািল এই সভা অ ি ত হয়। উপি ত সকলেক াগত
ও েভ া জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। সভাপিতর অ মিত েম অিতির  জলা শাসক (সািবক) িবগত সভার
কাযিববরণী সভায় উপ াপন কেরন। কাযিববরণীেত কান প পিরবতন বা সংেশাধন না থাকায় তা সবস িত েম
ঢ়ীকরণ করা হয়। সভায় উপি ত থেক সকল এনিজও তােদর   কায ম স েক সভােক অবিহত কেরন।

িব ািরত আেলাচনা ও পযােলাচনাে  িন প িস া  হীত হয়:
িমক ন র িস া বা বায়নকারী ক প

১

এনিজও স েহর মািসক কায েমর অ গিত িতেবদন পরবত  মােসর ৫ তািরেখর মে  
এবং িজববষ উদযাপন ও কািভড-১৯ পিরি িতেত এনিজও ক ক হীত িবিভ  
কায েমর িব ািরত মাণকসহ িববরণ পরবত  মােসর ১০ তািরেখর মে  এ কাযালেয় 

রণ করার িস া  হীত হয়। 

সকল এনিজও

২

তািলকা  এনিজও' দর মে  ১৩  এনিজও সে র, ২০২১ মােস মািসক কায েমর 
িতেবদন দান কেরেছ। এনিজও স েহর ক  বা বায়েন ানীয় শাসনেক 

স ৃ করেণর ত য়ন দানকােল সই কে র িনয়িমত অ গিত িতেবদন রণ করা 
হেয়িছল িক না তা িবেবচনা করার িস া  হীত হয়।

সহকারী কিমশনার, 
এনিজও িবষয়ক শাখা

৩

উপেজলায় এনিজওস েহর কায ম িনয়িমত মিনটিরং ও সম য় করার িস া  হীত হয়। 
সকল এনিজও’র অংশ হেণ উপেজলা এনিজও কায ম পিরবী ণ ও সম য় কিম র সভা 
িনয়িমত আেয়াজন কের সভার কাযিববরণী পরবত  মােসর ৫ তািরেখর মে  এ কাযালেয় 

রণ করেত হেব মেম িস া  হণ করা হয়।

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

িসেলট

৪

কে র েতই ানীয় শাসনেক অবিহত করেত হেব। টকসই উ য়ন িনি তকরেণ 
এবং ততা পিরহারকরেণর জ  এনিজও স হ ক ক ক  বা বায়েন কায ম স েক 

ানীয় শাসনেক িত  পযােয় সািবকভােব স ৃ  ও অবিহত করেত হেব মেম িস া  
হীত হয়।

সকল এনিজও

৫ ততা পিরহার ও টকসই উ য়ন িনি তকরেণর জ  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালেয় এনিজও কে র আওতায় উপকারেভাগীেদর তািলকা রেণর িস া  হীত হয়। সকল এনিজও

৬

বতমান পিরি িতেত বকার  রীকরেণ কমসং ান তরীেত সরকােরর পাশাপািশ 
এনিজওেদরেকও ক  হণ করেত হেব। দ  জনস দ গেড় তালার জ  িবিভ  ধরেণর 
ি লক িশ েণর ব া করেত হেব এবং াি ক পযােয় ভা য়ািল িশ া কায ম 

পিরচালনার জ  ক  হণ করেত হেব।

সকল এনিজও

৭ কািভড-১৯ এর বতমান উ ূত পিরি িতেত াি ক জনেগা ীর জনগেণর িনকট হেত ঋেণর 
িকি  আদায় করার ে  ি সংগত আচরণ করেত হেব। সকল এনিজও
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৮

ক) য সকল এনিজও এখন পয  এনিজও পাটাল, িসেলট এ অ  হনিন তােদর অিত 
ত এনিজও পাটােল অ  হেত হেব।

খ) া ামার/ সহকারী া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট এর সােথ 
যাগােযাগ কের আগামী এনিজও সভার েব   ত স হ এনিজও পাটােল হালনাগাদ 

করেত হেব।

সকল এনিজও

৯ এনিজও পাটাল সচল রাখা এবং পাটােল অ  এনিজওস েহর ওেয়বসাইট হালনাগাদ 
করার েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।

সহকারী কিমশনার, 
এনিজও শাখা, 
া ামার ও সহকারী 

া ামার

১০
এনিজও স হ ক ক হীত কায েমর া িরত িতেবদন সরাসির এ কাযালেয়র জলা 
ই- সবা ক  অথবা ই- মইেল (dcsylhet@mopa.gov.bd) রেণর িস া  

হণ কর হয়।
সকল এনিজও 

১১

উপকারেভাগীেদর ত  অিধকার িনি তকে  এনিজও স েহর   দ েরর ওেয়বেপাটােল 
ত  দানকারী কমকতার নাম, পদবী, মাবাইল না ার ও ই- মইল আপেলাড করেত হেব। 

িত  সং ার িনজ  দ েরর মান ােন দািয় া  কমকতার নাম, পদবী, দা িরক 
ফান না ার, দা িরক ইেমইল ও ওেয়ব এে স িলেখ সাইনেবাড টানােত এবং সকল 

এনিজও- ক  েনািদত ত  কােশর আহবান জানােনা হয়।

সকল এনিজও

১২
সভায় উপি িত িনি ত করার জ  এনিজও পাটাল, িসেলট এবং সকল এনিজও সং ার 
ই- মইল এ সভার না শ দান করেত হেব। েত ক এনিজও'র উপ  িতিনিধ সভায় 
উপি ত/সং  হেত হেব।

সহকারী কিমশনার, 
এনিজও শাখা এবং 

সকল এনিজও
             পিরেশেষ আর কান আেলাচনা না থাকায় কািভড-১৯ এর বতমান পিরি িতেত সবার তা ও দীঘা  কামনা
এবং উপি ত সকল সদ েক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০৩১.০৬.০০১.১৯.৮৯ তািরখ: 
০৪ নেভ র ২০২১

১৯ কািতক ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা
২) িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট
৩) উপমহা ব াপক, হায়ণ তহিবল (ফা  ােনজেম  ইউিনট), বাংলােদশ াংক
৪) িলশ পার, িসেলট
৫) িসিভল সাজন, িসেলট
৬) উপপিরচালক, ানীয় সরকার, িসেলট
৭) চয়ার ান ....................................................... উপেজলা পিরষদ (সকল), িসেলট
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িসেলট
৯) িনবাহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, িসেলট
১০) িনবাহী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, িসেলট
১১) উপপিরচালক , জলা মিহলা িবষয়ক কমকতার কাযালয়, িসেলট
১২) উপপিরচালক ................................................., ........................., িসেলট
১৩) জলা িশ া কমকতা, িসেলট

২



১৪) জলা াণ ও নবাসন কমকতা, িসেলট
১৫) চয়ার ান, জলা মিহলা সং া, িসেলট
১৬) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট (কাযিববরণী এনিজও পাটােল আপেলাড করার অ েরাধসহ)
১৭) গাপনীয় সহকারী (অিফস), জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
১৮) জনাব................................................., ..................................., িসেলট (সকল এনিজও)

 

এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
জলা শাসক
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